Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk
Protestantse Gemeente te Scheveningen

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
20 november 2022
Eeuwigheidszondag – Gedachtenisdienst

Voorganger

ds. Charlotte van der Leest

Ouderling van dienst

Peter van der Kolk

Muzikale begeleiding

Bert Mooiman
Cantorij o.l.v. Gilles Michels

VOORBEREIDING
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Claude Debussy (1862-1918): Canope (uit: Préludes, 2e boek)
Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering (allen staan)
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen!
v. (…)
Cantorij en gemeente: Morgenlied – Lied 283: 1, 2, 4 en 5
Cantorij: 1 en 4; gemeente: 2 en 5
Tekst: Sytze de Vries; melodie: Broedergemeente 1740

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

(waarna allen gaan zitten)
Gebed om Ontferming
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrie uit ‘Missa Huc ad regem
pastorum’ van Albert de Klerk (1917-1998)
Cantorij en gemeente: Glorialied – Lied 657: 1, 2 en 4
Gemeente: 1 en 4; cantorij: 2
Tekst: Sytze de Vries; melodie: Wales 1865 – Llangloffan

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Moment met de kinderen (Waarna de kinderen naar hun eigen dienst gaan)
DIENST VAN HET WOORD
Groet
v: De Heer zal bij U zijn!
g: De Heer zal u bewaren!
Cantorij en gemeente: Gezongen gebed bij de opening van de Schrift
Cantorij zingt het lied 1x, vervolgens zet gemeente in en zingt het lied 2x
Tekst: Sytze de Vries; muziek: Willem Vogel

Genesis 35: 9-21a (Nieuwe Bijbel Vertaling)
9

Nu Jakob was teruggekeerd uit Paddan-Aram, verscheen God hem opnieuw,
en hij zegende hem. 10 Hij zei: ‘Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet
langer dragen: Israël is je nieuwe naam.’ Zo gaf God hem de naam Israël. 11 En
hij vervolgde: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word

talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen
koningen uit je voortkomen. 12 Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan
Isaak heb gegeven; ook aan je nakomelingen geef ik dit land.’ 13 Hierna ging God
weg van de plaats waar hij met Jakob had gesproken. 14 Daar, op die plaats, zette
Jakob een steen rechtop, en hij wijdde hem door er een wijnoffer op te brengen
en er olie over uit te gieten. 15 Hij noemde die plaats, waar God met hem had
gesproken, Betel.
16-17 Toen ze weer uit Betel waren vertrokken en nog maar een uur of twee van
Efrat verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling
en ze had het erg zwaar, maar de vroedvrouw zei tegen haar: ‘Troost je: je hebt
er een zoon bij!’ 18 En terwijl het leven al van haar week – want ze stierf – gaf zij
hem de naam Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. 19 Toen Rachel
overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige
Betlehem. 20 Op haar graf plaatste Jakob een gedenksteen, die tot op de dag van
vandaag de plaats van Rachels graf aangeeft. 21a Jacob reisde verder.

Lied 822
Tekst en melodie: Jan Marten de Vries

Uitleg en Verkondiging
Kyrie en Gloria uit de Missa Simplex van Rihards Dubra (*1964)

DIENST VAN DE GEDACHTENIS
Inleidende woorden
Cantorij en gemeente: ‘Onze namen staan geschreven’ (allen staan)
Tekst: Hans Mudde; melodie: Herman Strategier (vglk. Lied 730)

Gemeente: 1; cantorij: 2

2 Laat ons in de stilte groeien / totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien / op Uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen / dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen / aangezicht tot aangezicht.
Tijdens dit lied wordt het gedachtenisboek binnengedragen

Gedachtenis van onze overledenen: hun namen worden genoemd en
terwijl wij hen gedenken wordt een licht voor hen ontstoken
(allen blijven staan)
Lied 801: 1, 2, 3 en 5 (waarna gemeente gaat zitten)
Tekst: Bernhard Ingemann – vert. J.W. Schulte Nordholt; melodie: John Stainer

Cantorij: vers 3; gemeente: 1, 2 en 5

2 Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
’t lichten van Gods aangezicht.

3 Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

5 Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Gezongen Onze Vader (Lied 369b)
Acclamatie

Lied 369b
Muziek: Willem Vogel

Inzameling van de gaven
Collectedoelen
1. Diaconie – Betheljada
2. Pastoraat en Eredienst
3. Wijkkas
Zendingsbussen: Egypte – leiderschapstrainingen voor jonge christenen
U kunt uw gaven in de collectezakken doen, maar het is ook mogelijk uw gaven op
de volgende manieren te geven:
1 Door gebruik te maken van de QR-code, die hierboven staat. Na scannen van de
code kunt u de afzonderlijke doelen kiezen.
2 Door gebruik te maken van de collecte-app ‘Appostel’. Deze kunt u downloaden
via de App Store (Apple) of Google play (Android). Zoek op Protestantse Gemeente
Scheveningen om de collecte voor uw wijkgemeente te vinden.

ZENDING EN ZEGEN
Cantorij en gemeente: Slotlied – Lied 416 (allen staan)
Tekst: Jeremiah Rankin – vert. Gert Landman; melodie: R. Vaughan Williams

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Muziek na afloop van de dienst
Gedachtenisboek – mocht u nog een of meer namen willen toevoegen aan de
namenlijst in het gedachtenisboek, dan is dat na afloop van de dienst nog
steeds mogelijk. Het boek zal bij de kaarsen blijven liggen. De komende jaren
zal dit boek steeds weer tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar binnen
worden gedragen. Zo zullen deze namen ook de komende jaren bij ons blijven.
Aanstaande zondag – 27 november 2022 – zal dr. Gerlof Bosma voorgaan.
Stilteruimte
Achterin de kerk bevindt zich de stilteruimte van de Nieuwe Badkapel (bij
binnenkomst de rechterhoekkamer). Dit is een ruimte om rust te vinden, om
stil te staan bij dierbaren of bij het eigen leven, en een ruimte voor gebed. In
deze ruimte is er ook de mogelijkheid een kaars te ontsteken en gedachten of
gebeden te schrijven in het gedachtenboek.
Toelichting Diaconale collecte – Stichting Betheljada is een particuliere
instelling voor de opvang van kinderen met meervoudige beperkingen. Op
geheel eigen wijze geeft deze organisatie in Suriname invulling aan het
Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.
Sinds de oprichting in 1979 is de behoefte aan 24 uur opvang voor kinderen
met ernstige meervoudige beperkingen alleen maar groter geworden. Naast
de 24 uur zorg bieden wij ook dagopvang aan kinderen en jongeren met een
meervoudige beperking.

Toelichting Zendingsbussen – Egypte: Leiderschapstrainingen voor jonge
Christenen. Voor jonge christenen in het Midden-Oosten valt het niet altijd
mee om handen en voeten te geven aan hun geloof, zeker ook omdat de
meeste mensen om hen heen moslim zijn. Om hen toe te rusten wordt er ieder
jaar een zomerschool georganiseerd, juist ook voor jongeren uit de 20
gemeenten die extra worden ondersteund in hun missionaire groei.
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de wijkgemeente Nieuwe Badkapel Zorgvlietkerk gebeurt? Meld u dan aan voor de wekelijkse nieuwsbrief. Dit kan
via: nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com.
Bij de uitgang van de kerk vindt u een klein aantal papieren exemplaren.
Contactgegevens predikant en pastoraal werker
Ds. Charlotte van der Leest: 06-81105923, dsvanderleest@nieuwebadkapel.nl
(pastoraal spreekuur: iedere dinsdag van 10.00-11.00 uur)
Mark van der Laan: 06 – 20821982, laan801@gmail.com
Steun de restauratie van het orgel
Uw bijdrage is welkom op NL66INGB0000300405 Wijkvereniging Nieuwe
Badkapel o.v.v. orgelfonds. De Wijkvereniging Nieuwe Badkapel beschikt over
de ANBI status (RSIN nummer 816.566.549), waardoor uw giften fiscaal
aftrekbaar zijn. www.nieuwebadkapel.nl/orgel

Berichten/mededelingen voor de nieuwsbrief uiterlijk maandagavond mailen naar:
nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com
Sociale media Nieuwe Badkapel – Zorgvlietkerk:
Website: www.nieuwebadkapel.nl
@badkapel

www.faceb

